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PROF. M. C. ROODE t 

Prof. Ma~rten Christiaan Roode is gebore te Porter
ville, K.P., op 29 Julie 1907. Sy musiekopleiding bet by 
o.a. ontvang van prof. M. Fismer (Stellenbosch) en prof. 
D. J. Roode, 'n ouer broer wat tans emiritus-professor van 
die Universiteit van Suid-Afrika is. Hierdie opleiding was 
besonder omvangryk en bet hom in staat gestel om op 
jeugdige IeeftYd reeds Voordaers- en Onder.wyslisensiate in 
klavier, orrel, sang, barmonie en kontrapunt te behaal. In 
1941 bet by die B.Mus. van die Universiteit van Suid
Afrika verwerf. 

Nadat hY verskeie orrelposte beklee bet, waaraan pri
vaat musiekpraktyke verbonde was, o.a. te Kesten, Bos
hoff en Kroonstad, is hy in 1945 benoem tot Organiseerder 
van Musiek in Transvaal. 'Tydens sy vierjarige verblyf in 

Johannesburg bet by vinnig naam gemaak as uitmmttendf•. 
orrelis, koorleier, musiekpedagoog, komponis en gesogte 
eksaminator van die musiekeksamens van die Universiteit 
van Suid-Afrika. 

Vanaf hierdie tyd en' tot aan die einde van sy lewe 
het by voortdurend gedien op die personeel van 'n groot 
aantal lokale provinsiale en nasionale musikekomite.es en 
-rade en daar steeds 'n positiewe en hoogs gewaardeerde 
bydrae gelewer. Ten tye van sy aanstelling as eerste 
Hoof van die Musiekkonservatorium van die P.U. vir 
C.H.O. in 1949 bet by dus reeds 'n toonaangewende rol 
gespeel in die Suid-Afrikaans.e musiekwereid. 

Prof. Roode se organisatoriese vermoens, vakkundige 
bekwaamheid en uitnemende leierseienskappe bet hom in 
staat gestel om die fondamente van die nuwe Konservato
rium beg en stewig te le. 'n Enkele jaar na die stigting 
van hierdie inrigting kon die volgende reeds in die Se
naatsraport oor die jaar 1950 gelees word: ,Die Musiek
konservatorium bet op 1 Feb· vanjaar ~eopen en die feno
menale voOTUltgang wat alree~ in die eerste jaar van sy 
bestaan gemaak is, bet die stoutste verwagtinge oortref· 
... 'n Woord van besondere waardering kom mnr. M. C. 
Roode toe vir sy onvermoeide ywer. Dit is grotendeels aan 
sy bekwaamheid en deursettingsvermoe toe te skryf dat 
hierdie lnspirerende vordering geboekstaaf kan word." 

In 1958 is by bevorder tot professor en vanaf 1956 
bet by ook hoof van die Musiekdepartement geword. Op 'n 
versigtige, bekwame en bestendige wyse bet by die mu
siekopleidlng aan die P.U. uitgebou en riglyne neergele 
waarvolg~ns vrymoediglik verder gearbei kan word. Vir 
homself bet by niks opgeeis nle, maar alles veil gehad 
vir sy personeel, die studente, die inrlgting wat by gedien 
bet. 

merdie groot werk bet sY tyd en kragte sodanig be
las dat daar min geleentheid was vir 'n diepgaande en 
voile ontplooiing van wat miskien sy grootste gawe en 
llefde was, nl. muslkale skeppingswerk. Ons is daarom 
des te meer dankbaa.r vir wat hy tog by al die ander 
pligte op die gebied gedoen en aan ons nagelaat het. Al
mal wat hom geken bet sal di~ werke altyd in liefdevolle 
herinnering troetel. 

Met die heengaan van prof. Maarten Roode bet 
Suid-Afrika 'n groot pionier op die gebied van muslek 
verloor. Sy voorbeeld in die groot taak wat by volvoer 
bet en as diepgelowige Christen sal steeds inspireer, en 
daarvoor dank ons God. 

Wapad verskyn 
Die volgende ultgawe van Die 

Wapad sal, as gevolg van Re
publiekdag, op Donderdag 1 

J. J . A. VANDER WALT 

AANBEVEEL 
--- Skakeltoerverslag 

VERSKEIE ingrypende veranderinge in die studentelewe van cUe P.U. is aanbeveel in die ver
' ···Slag van die ~kakelto~r wat onlangs deur die Studenteraad onderneem is. Die verslag is op 
n massavergadenng wat gister.aand gehou is, voorgehou. 

In die verslag is die organisasie van die Studenteraad, 
kultuurliggame, ontspanning, sport, finansies en skakeling aan 
die P.U. vergelyk met die aspekte aan die universiteite wat 
besoek is. Die universiteite is U.O.V., Stellenbosch, Port Eliza
beth en Rhodes. 

In die verslag is aanbeveel dat 
belangeverteenwordinglng as ·n 
enkele sisteem by di e verlrie
slng van die Studenteraad toege
pas word . Die Studenteraads
voorsltter moet nog deur die he
le ma.ssa gekies word, maar 
verder moet die Studenteraad 
self uit eie geledere 'n uitvoe
rende komitee aanwys. Dit kom 
in die plek van die Dagbestuur 

Bydraes gevr~a 

vir Ateljee 67 
Op 'n onlangse vergadering het 

die A.S.B .-komitee dit betreur 
. dat daar geen Puknuus uitge

saai word in Ateljee 67 nie. 
Mej. B . du Plessis, die plaasli

ke Ateljee 67-verteenwoordiger, 
het gese dat sy geen bydraes 
ontvang nie. ))ie groot sondaars 
in die opsig is die sportklubs, 
koshuise en ander verenigings. 

Bydraes kan in die A.S.B.
bussle geplaas word, of aan die 
verskillende skakelpersone oor
handig word. Daar word versoek 
dat dl~ bydraes dle algemene be
langstelllng moet trek. 

wat tans deur d ie hcl e massa 
aR ngewys word . 

Daar is ool< aanbeveel dat 
on tspa,nning en publikasies as 
afson,derllke belange erken moet 
word en elk 'n verteenwoordiger 
op die Studenteraad moet kry. 
Die aanbeveling Is op 'n Studen
teraadsvergadering verwys na 
die kommissie wat ult die massa 
gekies is om die konstltusionele 
verhouding tussen die Studente
raad en die massa te ondersoek. 

Die Studenteraad het reeds die 
aanbevellng aanvaar dat die 
Studenteraadsvoorsitter in die 
vervolg In die begin van die aka
demies·e jaa.r in pleks van 'n 
jaarprogram voor te hou, .. n be
leldsverklarlng ·sal lewer. 

'n Aanbeveling wat ondersoek 
sal word, is om voor die Stu
denteraadsverkiesing · 'n verkie
s ingsuitgawe van Die Wapad 
uit te gee en om 'n verkiesings
vergadering te hou waarop ge
nom ineerdc kandidate hul beleid 
stel. 

KARNAVAL 
Ten opslgte van ontspannlng is 

aanbeveel dat die P.U. In die 

toekoms ' n karnaval sal hou In 
pleks van die mislukte jool. .Die 
kama.val moet nle met 'n wlns
motlef geskled nle, maar deur 
studente en vir studente geor
ganlseer word. 

SU.AI{ELING 

Daar is ook aanbeveel dat die 
Studenteraad sy beleid van ska
keling moet uitbrei en dat die 
beleld van skakellng met Engel
se universiteite hersien moet 
word. Ook moet die moontllkheld 
van skakeling met nie-blanke 
universiteite ondersoek word. 

NUSAS TEEN 
AFFILIASIE 

Die besluit van die Studente
raad van die Engelstaltge Jo
hannesburgse Onderwyskollege 
(JCE) om die moontlikhede va.n 
affiliasie ·by die A .S.B. te onder
soek, het sterk teenstand ontlok 
aan die Nusas-komitee aldaar. 

Mnr. Barry Sproat, ws.t die 
mosie van teenstand voorgestel 
het, het gese dat Nusas breed 
en a.Igemeen genoeg is om enige 
opinie te huisves en da.t affiliasie 
by die A.S.B. nie noodsaakllk is 
vir 'n ewewigtige gesigspunt. op 
die kampus nie. 

SANSPA 

Die klompie eerstejaars van Uitspan bet beslag gele op die oorspronklike vlag van Heimat. 
Holle bet die vlag op 'n onlangse koshuisaksie van Heimat, in bulle · besit gekry. Is die Heimat
ters daarvan bewus dat Uitspan die vlag bet? Foto: Fotokuns 
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RtiORGANISASIE 
Dit blyk dat die skakeltoer 

van die ' Studenteraad - in 
weerwil van die voorspellings 
van doemprofete - geensins 
'n vrugtelose taak was nie; in
teendeel dit bet daartoe gelei 
dat , die lig op swakhede in 
ons 

1
E)ie studentelewe gewerp is 

en die noodsaaklikheid van re
organisasie daarvan onder oe 
gesien is. 

'n Daadwerklike poging tot 
reorganisasie verlede jaar het 
gelei tot die aanwysing van 'n 
kflmmissie uit die ma.ssa om 
die konstitusionele verhou
dinge tussen die Studenteraad 
en die massa te ondersoek. 
Die kommissie het ·nou ook 
die taak gekry om van die 
aanbevelings van die skakel
toer in die verband te onder
soek. Uit 'n onlangse pers
verklaring van die kommissie 
blyk dit dat deeglike onder
soek gedoen word, wat die 
kommissie voor die begin van 
volgende semester wil afhan
del. 

Daar is dus op die oom
blik heelwat aktiwiteit ten op
sigte van reorganisasie van 
die studentelewe te bespeur. 
So 'n reorganisasie kan nie 
geld vir die verre toekoms nie, 
maar werklike reorganisasie is 
tog meer as blote lapwerk. 

H.l:.organisasie vereis 'n ver
sicnde blik en vermoe om 
sake in perspektief te sien. 
Want in watter rigting die or
ganisasie strewe . ookal beweeg, 
bly dit belangrik dat alles 
in sy voile konsekwensies 
L~urdink word. 

Daarom is dit noodsaaklik 
dat alma!, die wat in beson
der met die taak belas is, 
maar ook aile studente wat 
belnugstel in die studentelewe 
!tulle nit: gaan blind staar op 
klr. iner clingetjies wat in die 
huidige struktuur aanleiding 
tot ergPnis gegee bet nie. Dit 
sal werklike reorganisasie 
strem en miskien alles wat 
daaruit kon voortkom heelte
mal versmoor. 

Die nuwe studentelewe moet 
nie rewolusioner wees, heelte
mal los staan van die verlede 
nie, maar dit moet gebou wees 
<:p die goeie aspekte van die 
studentelewe en nie blote re
aksie teen die slegte aspekte 
daarvan wees nie. 

Ons moet almal saamwerk 
aan die uitbouing van 'n nu
V.'e studentelewe, - nie 'n vol· 
maakte studentelewe nie, -
maar 'n studentelewe wat 
ooreenkomstig ons oortuiginge 
sal pas in ons huidige tyds
om!;t·mdighede. 

POLITIEK 
Uit 'n onderhoud wat on

langs gevoer is, blyk dit dat die 
mrPste studente wat die Sen
trt:m vir Internasionale Poli
t ;ek besoek, slegs die dug
tlaaie lees. Dat daar wei per·· 
sone is wat die dagblaaie 
'~:es, is verblydend, maar mens 
vra jouself in hierdie verband 
tog sekere vrae af: Hoek om 
is daar by die gemiddelda stu
dent so 'n laksheid om kennis 
tc . neem van wat op die ter
reine van die internasionale 
fowel as plaaslike politiek 
J:ln.asvind? 
Hoekom word die aksies van 
die Seminaar vir Internasion"l
le Politiek en die Afrika-semi
r.aar so u·ters swak deur stu
dente . ondersteun? 

Wat die antwoord op bier
die vrae ook al mag wees, blY 
dit 'n onrusbarende toestand 
wat nie met 'n skouerophaal 
r.igemaak kan word nie. Die 
cpvil.tting dat die internasio
naie politiek iets is waarv:m 
-iif' man-op-straat en die stu
den1 hom kan distansieer 
omdat dit die terrein van 
spesialiste is, is 'n mistas
ting. Die teendeel is eerder . 
v•oar. 

In 'n wereld waar afstande 
nie meer 'n skeiding is nie en 
w:aa.r di.: neiging op aile vlak
ke al hoe meer op na .aouer 
b-roeperinge is, sal dit fataal 
wees as vera! die landsbur
gers wat hoop om eencla~ 
:>leute).posisies te beklee, weier 
om kcnnis te neem van :lake 
wat hulie eie toekoms diep
gaall<le kan beinvloed. 

Onlnngs bet die A.S.B. be
s!uit •)m na buite te werk met 
h11ip aan die Bantoetuislan:le 
en pas verlede week het dJ~· 
Eerste Minister die rql van 
die jeug in d:c Suid-Afrika 
van die toekoms; wat ook be
tref skakeling met Afrika, 
beklemtoon. Dit is maar twee 
van die take wat wag om aan
gepak te word. Hoe gaan ons 
dit aanpak: met of sonder 
kennis? 

Om kennis daarvan te 
verkry, mag delwing beteken 
in sake buite ons nou akade
miese straatjie en selfs in
spanning meebring, maar die 
resultate kan verkiesliker 
blyk te wees as die onverbid
delike mislukking waarin enige 
poging sonder kennis eindig. 
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Hierdie woorde vorm deel van God se st.raf wat Hy kom 
uit::!Pl"eek bet na die sondeval van die mens in die Paradys. Die 
hele skepping is dem- God goed, ja volmaak gekap~. In hierdie, 
skepping bet die mens 'n besondere plek ingeneem, hy moes 
beers oor God se werk. In die uitoefening van sy taak word 
daar egter van hom gehoorsaamheid aan God se opdragte 
gevra. Maar juis bier bet die mens gefaal. Die gebooie van 
God word oortree, die mens is ongehoor.saam aan die bevel 
van die Here. Op sy ongehoorsaamheid volg dan ook sy straf. 

Van nou af sal die mens moet hard werk vir SY lewensbe
staan. Die harmonieuse verhouding in die skepping is verbreek. 
Deur die sonde het die !ewe van die mens 'n lewe van stryd 
geword. Die !ewe in heerlikheid bet verander in 'n !ewe van 
swaarkry, moeite, ellende en verdriet. Sonder inspanning .kan 
die mens niks in hierdie lewe bereik nie. Vanwee die sonde van 
die een enkele mens, Adam, staan die ganse menslike geslag 
onder die vloek van God. Maar God is ook genadig. Deur die 
soendood van Jesus Christus is die vloek w~ggeneem, vind 
ons weer genade! Daarom is ons arbeid nie meer straf wat 
ons uitdien nie, maar die dank wat ons aan God verskuldig is 
vir die genadige verlossing. 

Dit is dis bevel van God dat mens moet werk. Vk lui
heid is daar geen plek in ons lewens nie. Ook as studente staan 
ons onder hierdie bevel. Dit geld vir elke dag van ons lewens. 
Daarom moet ons dwarsdeur die akademiese jaar ook ons stu
die met die nodige erns bejeen. Aileen so kan ons verwag om 
suksesvol te wees. Diegene van ons wat aileen maar tydens toet
se af eksamentyd so 'n bietjie deur die boeke blaai is ongehoor
saam aan die bevel van God! God eis van elke mens al sy krag-

. te op. Luiheid is verering van die Satan! 

IDelYir IMiy ILens 
Met die koms van die winter 

het bale dinge vir die meeste 
Pukke verander. So lyk dit o.m. 
of die sleepgewoontes weer meer 
ingetoe geraak het. Verrassende 
tonele word nie meer so dikwels 
in 'n aandwandeling op die 
kampus aangetref nie. Die enig· 
ste interessante is nog die ver
warmingsaksies wat om 7.25 in 
die aande voor die dameskoshui
se afspeel. 

EUWELS 

Dit lyk of die owerheid ook 
daadwerklik poog om rpoontlike 
euwels uit te skakal deur die 
helder ligte wat orals op die 
kampus te vinde is. Miskien bet 
dit egter ook 'n negatlewe uit
werklng in die op·sig dat aksies 
butte die kampus voortgaan. 

KOMMUNIKASIE 

Dlt lyk of daar heelwat tak
tore Is wat die slegte toestande 
aanhelp. So het die Besembos 
met sy tema vlr vanjaar, Kom
munlkasle selfs dle stewige be
glnsels van askete op die Puk 
l~at wankel. 

Dan het 'n plaaslike hotel ook 
'n vrypas aan studente gegee 
deur te se dat baadjies genoeg 
Is vir toegang tot die gewilde 
plek onder ons manstudente. 

TOETSTYD 

Om ons op akademiese terrein 
te begewe: die fakulteit Lettere 
en Wysbegeerte se stap om 'n 
toetstydperk aan die einde van 
die semester daa't' te stet, sal 
deur die meeste van ons seker 
verwelkom word. Waarom moet 
dit egter net op een fakultelt 
van toepasslng wees? Party !a
kulteite bet hul toetse aan die 
begin van Junie, ander deur die 
hele maand versprel. Waarom 
kan hier nie meer eenvormig
heid verkry word nie? 

STREMMEND 

Veral vir die studentelewe ' sal 
dlt bale beteken. Nou Is daar 
deur die hele maand toetse aan 
die g-ang wat stremm.end lnwerk 
op aksles. As aUe toetse aan die 
elnde gekom bet, sou dlt meer 
aktlwltelte moontllk _&'emaak bet. 
Ons hoop maar die stap word 
ook nog eendag gedoen. Daar Is 
in die afgelope paar jaar tog 
Ptu:utQ Rnv~1 iiii'AAltan•.:aPirru•nf..AA,.. 

met toetse tydperke In die eerste 
semester. REFLECTOR 

tJns 

1;{~9~Jc:rCJ~ 
Van Riebeekdag - Republiek· 

dag - Heldedag - Geloftedag. 
Toegegee - daar ist lets las· 

ti ~s in hierdie feesdae : jou ge· 
wete wat jou pla dat jy nie 

,enwoordig is nie ; dh drie toe
sprake wai of in algemene slag
spreuke bly sweef of te droog 
gespesialiseerd is; die' swak al
gerigte table's en koorsang ; die 
koeldranke van aile kleure; die 
huilende babatjles; die domlnee 
wat van sy openingsgebed sy 
,galeentheid" maak om sy se te 
se, gesien die feit . dat by nle 
'n kana vir 'n toespraak ontvang 
het nie. 

En tog . . . dis volksfeeste. 
Deel van ons tradisie, dwang 
van ons tradlsie, dWang van ons 
gewete, noodsaaklik vir ons ge
skiedenisankers, deel van ons 
, kulturele politlek." 

Daar is selfs goeie demonstra
sie · in olU! volksfeeste - en de
monstrasie is goed. 

Ontmoeting tussen die volk 
en sy leiers op verskillende vlak
kc. 

·In geval van Geloftedag direl;:
t~ en opsetlike ontmoetlng tuti
sen die volk en God. 

Ondanks al die lastighaid van 
so 'n volksfees moet ons as be
houdende jeug steeds hieraan 
vashou. 

Die argumente: die goele voor
beeld vir die , swakkeres" onder 
ons ; 
die bewaring van die tradisie; 
die kommunikasie met ons ver
skill~de tipe leiers ; 
die volk.slnlewing en saambin
ding rondom die saamtrek ; 
die gelofte - in een geval. 

Laat 'n komitee van die 
A.S.B. model-feesprogramme uit
werk wat aanpas by die ~etc,:.

dieke van ons tyd - program
me wat pakkend Is ·an groots. 
Sulke ontwerpe kan deurgestu~r 
word aan bv. die F .A.K . 

Hoe lyk dit? 
Of gaan jy maar slap bly le 

en toesien hoe jou volk sy e;e 
.. ral'll..:.ioo nn .. h_nn.r~ crnl"\l? Wn\ 
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I TOE.TS·E IS WEER HIER. 

P,esers I <9ns ._ _______________________________ _ 
TOESPRAAK KAN A.S.B. 

NET SKADE DOEN 
Geagte Bedakteur, - Na aanleiding van die verslag oor 

mnr. Boy Geldenbuys se toespraak in die Wapad van 17 Mei 
1967 die volgende: 

di e sRa k va n di e A.S.B. ne t 
:;kaad. 

'lntusser ;; tuur studentekoeran
te die berig deur die land vir 
vyandiggesindes om dit aan te 
gryp en te gebruik soos dit bul
le pas . 

PETRO VISSER 

DIE WAPAD I 
--------~------

Motor-fasiliteite ontoereikend 
"' . se e1enaars 

DIE tasiliteite wat op die kampus en. by die koshuise bestaan vir studente wat motors besit, 
laat oor die algemeen veel te wense oor. Dit was die algemene gevoel by motoreienaars in 

di.e koshuise wat deur Die Wapad oor die saak genader is. 

Die mees algemene klagtes skyn te wees die totale gebrek 
aan enige vorm van beskutting vir die motors bY die kosbuise, 
die rowwe parkeerter.reine en die toestand van sommige paaie. 

Mnr. Johan Pietersa, 'n twee
dejaarstudent In Over de Voor, 
het aan ons verslaggewer gese 
dat motorelenaars wei nie kan 
aanspraak maak op motorbuise 
nle, maar dat behoorlike par
keerplek waardeer sal word. 
Volgens hom kan die toestand 
van die pad voor Over de Voor 
ook bale verbeter word. ,Vera! 
as dlt nat is, !ewer di•a modder 
vh· motorlste sowel as voetgang
ers nogal probleme op' ' , het hy 

gese . 
AFDAKKE 

gevolg en dit kan met groot 
vrug hier toegepas word," het 
hy gese. 

GERESERVEER 
'n Algemen e klagte van mo

toreienaars is dat t e v ee! va n 
die parkeerplek op die kampus 
vir personeeUade gereserveer 
w ord en dan in w erklikbeid 
nooit gebruik word nie. 

Die besltters van motors het 
oor die algemeen sterk ten guns
te gevoel van di·a oprigtlng van 
goedkoop afdakke. Mnr. D. du 
Bruyn, 'n lnwoner van Dawle 
Doep, het gese dat hy eerder 
sou verkies om 'n klein bedrag
gl'! as huur vir 'n afdak te be
taa l inplaas daarvan om sY mo
tol· deur die o;on te laa t ve r
brand . 

'n Praktiese oplossing vir die motordilemma 

VRUG 
Mnr. Herman du Plessis, 'n 

tnwoner van Over de Voor het 
hom hiermee vere~nselwig. ,Die 
stelsel van afdakke wat verhuur 
word , word aan ander lnrigtings 

Foto: Z. Bekker 
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SMEERGEDIG 
LEI TOT 

BY WITS 
POLEMIEK 

In 'n veelrassige land s oos 
Suid-Afrlka Is samewerklng tus
sen die blanke clemente· nood
saaklik. Ek bepleit beslis n ie 
samewerking met 'n organisasie 
soos Nusas nie, maar as lid van 
een volk behoort ' n Afrikaans
sprek ende pers oon wei deeglik 
die gevoelens van anderstaliges 
wa t aan dies elfde volk behoort 
en onder wie daar mense is wat 
dieselfde dink a s die A.S.B. in 
ag te neem. 

LAAKBAAR 
Daarom dink ek dit is laak

baar van m nr. Geldenhuys om 
die eenheid van 'n volk t e ver
breek op grond van taalverskille. 
Ek baa! aan u it die verslag : 
.. gese dat hy eerstens 'n Afri
kaner Is en dat dlt vir hom on
moontlik is om enigiets in ge
meen met m ej . Marshall, wat 
Engelssprekend is , te h e. " Ons 
leef mos nie meer in die tyd 
van die Boereoorlog nie! 

LANDSWYE FILMPREMieRE 
MAAK REKLAME VIR P.U. 

,Wat sal die reaksi.e wees .as. .. Afrikaners .. 'n sati
riese gedig moet skryf oor die Jode se stryd teen die Duitsers 
in die tweede Wereldoorlog?" Die vraag stet Pierre Naude, 'n 
Afrikaanse student, na aanleiding van die ·smeergedig teen die 
Afrikaner wat onlangs op die kennisgewingbord (Loo Wall) 
van die Witwatersrand se Universiteit verskyn bet. 

Twee studente, die redakteurs s krywers daarvan te indenti
van die kennisgewingbord, wat fiseer . 
deur die studenbhof skuldig be- RUK 

ONDERDAGTE 

Ek hoop van harte dat ek v er
keerde interpretasie aan mnr. 
Geldenhuys se woorde heg. Dit 
bly egter uitera gevaarllk vir 'n 
persoon in so ' n leidende posisie 
om so 'n ondeu rdagte bewering 
die wereld in t e stuur. Dit kan 

REGIMENT KRY 
VRYHEID 

Die Potchefstroomse stadsraad 
het eenparig beslult om die 
vryheid van die dorp aan die 
Regiment Potchefstroomse Uni
versltelt aan te bled. 

Die voorstel Is deur die burgc
meester, prof. H . L . Swanepoel, 
gedoen. 

'n· Landwye filmpremiere wat as reklame vir die P .U. vir 
C.H.O. sal dien, word binnekort op nege verskillende plekke in 
die Republiek en Suidwes gebou . 

Deur die v ergunning van die 
Twentieth Century Fox Organi
sation of Southel'n Africa, is 
Shakespeare se .,Romeo and Ju
liet" vir hierdie doe! beskikbaar 
gestel. 

BALLET 
'n Kort nuusprent oor die Uni

versiteit word dan in die voor
program ingesluit. Dit is 'n bal
let-verwerking van die drama 
en word gedoen deur die .,Royal 
Ballet Company" van Londen . 
Die hoofrolle word vertolk ieur 
Margot Fonteyn en Rudolf Nu
reyev. :Oie musiek is van Serge 
Prokofiev e n die produksieleier 
is dr. Paul Czinner. Dit is 'n 
kleurtilm wat op die wye doek 
vertoon word. 

Die filmpremle re word d·~ur 

die Departement van Ontwikke
ling georganiseer en dit is ten 
bate van die Ontwikkelingsfonds 
van die Universiteit. 

BROSJURE 
Daar word tans ook 'n brosju-

re van ongeveer honderd bladsyc 
voorberei om in plek van die 
gebruiklike premie reprogram aan 
t e bied . Diesalfde brosjure sal 
in al nege sentrums gebruik 
word en 'n aantal van die pro
grambrosjures sal ook nog van
jaar as reklamemateriaal vir die 
Universiteit gebruik word. Naas 
lnligting oor die film en infor
mas ie in verband met die Pot
chefstroomse Universiteit, .~al die 
brosjure ook advertensies in~luit. 

VERTONINGS 

Die vertonlngs word binne cl.ic 
bestek van agt dae gehou. Op 22 
Augustus 1967 sal dlt ln Preto
ria (Capitol), Johannesburg (Co
losseum), Kaa:Jstad (Colosseum) 
vertoon word. In Durban (Em
bassy), Port Elizabeth (2oth 
Century), Bloemfontein (Capitol) 
- 24 Augustus 1967 en In Wind
hoek (lnryteater), Potchefstroom 
(Grand), Klerksdorp (Melrlngs
park Inryteater) op 29 Augustus 
1967. 

Van die Studenteraadstafel 
Op 'n onlangse Studenteraads

vergadering is 'n belangrike aan
beveling van die A.B.K.K. in sa
ke die verbetering van fasiliteite 
vir die toergroepe van Thalia en 
Alabama goedgekeur. Dit kom 
kortliks daarop neer dat die 
St.udenteraad hulp wat van die 
owerheid aangebied is In die 
vorm van lenings met dank aan
vaar het. Daar word beplan om 
sodoende die fasilitelte van die 
twee ve.renigings aansienlik te 
v~rbeter sodat werk van hoer 
gehalte as in die verlede geiewer 
k1 n word. 

VOORWAARDES 
Die Studenteraad het aange

drin g op die volgende voorwaar
,.,~~· " ' n .. t <li<> Studenteraad 

jt:arliks besluit watter- bedrag 
e.an die lening afbetaal word. 
Die Studenteraad onderneem om 
alles in sy vermoe te doen wat 
d ie afbetaling betref ; (ii) Dat 
die apparaat wat aangekoop 
word die elendom van die Stu
denteraad sal wees ; (iii) Dat 
die A.B.K.K . beheer uitoefen oor 
die apparaat. Die Studenteraad 
het ook die aanbod van die 
owerheid i.v.m . bergplek van die 
arparaat met dank aanvaar. 

DISKRIMINASIE 
Dit het onder die aandag van 

die Studenteraad gekom dat daar 
sogenaamde diskriminasie van 
die kant van 'n hotel In Pot
chefstroom sou wees. Mnr. Jo
han van Rensburg het met die 

dat dit wei waar is dat studen
te hul daar skuldig maak aan 
wangedrag. Daarom bet die be
stuurder gevoel dat hy 'n waar
skuwing in dier voege tot stu
dente moet rig om te sorg dat 
bulle goed gekleed (met baad
jies) na die hotel moet gaan. 

WAARSKUWINGS 
Soortgelyke waarskuwings is 

reeds deur ander hotelle aan stu
dente. gerig en daarom sien die 
bestuurder dit nie as diskrimina
sie nie, maar eerder as versulm 
van sy kant dat hy dit nie 
vroeer gedoen het nie. Die be
stuurder het beloof om 'n brief 
aan die Studenteraad te rig 
waarin die saak breedvoerig 
ulteengeslt sal word. 

vind Is aan wangedrag na die 
verskyning van die gedig, hou 
nog vol dat die gedig , suiwer 
satirles" was. 

RASSE 
Hulle gee wei toe dat di e ge

dig 'n a anval op rasses uiwer
h~id en -meerd·~rwaardig1heid in
hou , maar nie 'n aanval op 'n 
bepaalde rassegroep nie. Hulle 
weier egter om die skrywer of 

D ie redakt eur van d ie studen 
teblad Wits Studen t voer in die 
hoofartikel aan dat die Witsa d
ininistras ie en d ie Afrikaanse 
p ~rs saamgewerk h e t om die 
saak u it verband te ruk . 

Die gedig h e t onde r meer ge
lui : .,The Boer s - to keep t heir 
nation white, ban the b la cks by 
day and s leep w ith them by 
night." 

STUDENTEHANDBOEK VERSKYN 
IN NUWE UITGAWE 

'n Nuwe uitgawe van die studentehandboek met die oog 
op die studentebandboekeksamen wat eerskomende Saterdag 
afgeneem word, bet verlede week die lig gesien 

Die Studenteraadsvoorsitte r 
mnr. Willie Coetzee, se in die 
voorwoord van die werk, wat 61 
folio-grootte afgerolde bladsye 
beslaan, dat met die uitgawe ge
poog is ,om 'n populere en mak
lik-verteerbare inligtingstuk oor 
d ie studentelewe daar te stel." 

LOSSE SKROEWE 
Die handboek is geheel en al 

op datum gebring en bevat in
ligting oor nuwe vereni gings 
soos di-a Universlteits koor en die 
Volksai\ggroep, asook inlingtlng 

oor die hernuw ing in a nder ver 
en igings. Volgens die inleid in g 
word dit ne t as 'n afgerolde 
diktaat uitgegee omdat die orga
nisasie en samestell in g van die 
studentelew e en Studenteraa d in 
die nuwe b edeling nog op losse 
skroewe staan. Die uitgee van 'n 
praguitgawe word b'~plan v ir d ie 
eeufeesvier ing va n die universi
teit in 1967. 

Daar versk yn een bylae in d ie 
werk : 'n s tuk deur prof. W . J. 
de Klerk oor· leierskap. 



DIE WAPAD WOENSDAG U MEl 1"7 

• • ,Wild lS Season'' 
Afrikaanse 

goele 
film 

Suid- KUNSGESElSIE 

EMIL Notal se ,Wild Seaso~". wa.t ver~ede week ~ di~ Gra~d vertoo~ is, was darem beter 
as van die vorige bumor1stiese pogmgs van d1e Swd-Ahika.anse lilmbedryf. 

Wle en wat is die kunstenaar . 
!11 by snaaks, bultengewoon, an
dere, beneuk? - dus onverant
woordelik! Soas vandag: 'n se
debederwer, volksvreemd, mislik, 
dekadent! Maar wie beskou hom 
so? Di·e volk. En wie is die 
volk? Pre~lkant, professor, on
derwyser, kantoorklerk, eenvou
dlge Jan-op-straat? 

Dit kan nog n.::d as gesla.agd beskou word nie - die draai
boek bet maok gega.an aan te ve.el gebreke. Die hele ou storie
tjie was maar power - te veel luk-raa.k insidente en gebeurte
nisse bet voorgekom. Gert van den Bergh in die hoofrol lewer 
sterk spel, maar in 'n moeilike, inkonsekwente, rol en swak 
bebandeling van die kameraman in oomblikke van emosie, 
oortoig by . nie altyd nie. Janis Reinhardt en Antony Thomas 
bet onderskeidelik, goeie en skitterende spel gelewer. Die da
messpeelsters was soos die res van bulle Snid-Atrikaanse 
voorgangers: swak en openlik amateoragtig. 

Tegnles was die rolprent goed . Die ,.Wild Season" is na ,,Din-
Sekere tonele Is op 'n groat gaka'' die tweede st.ap In die 
manter vasgele. Ongelukkig het regte rigting. 

P.H.R. 

NICO GEKIES 
Op 'n vergadering gehou te Co

ligny op 17 Mei Is mnr. Nlco 
van der Merwe, (voarsltter) en 
Johan van Graan (Pennlngmees
ter) op die bestuur van die 
Wes-Transvaalse Wyksbond vir 
Volksang en Volkspele gekles. 

Daar word dan beoag om 'n 
groat aantal Pukke na 'n Volk
spelesaamtrek te stuur wat op 
Saterdagaand 3 Junle te Collgny 
gehou word. 'n Bus sal daarheen 
gaan, en 'n genoegllke aand 
word In die voarultsig gestel. 

Hoekom word die kunstenaar 
gebaat, dlkwels verag, geslaan 't 
Is dJe ware lruns die ontstellende 
vyand ln die werkllkheldsillusle? 
Omdat hy nle bang Is vir dle 
voile krag van die emosle nJe? 
Moet by die waarbeld verkon
dic? Watter .,waarheld,.? Die 
Afrlkaans-Calvlnlstlese waarheld 
soos by Is of behoort te weesT 

SKAAMTELOOS 
die patos·momente oor-sentlmen
t eel en selfs pafeties-simpel 
aangedoen. Die kamera kons en
treer te lank op die akteur wat 
emosie moet voorbring, dis dan 
wanneer die dlnge kriewelrig en 
oneg begin word. Die kreatlewe 
deelname van die teaterganger 
en volgehoue werklikhheldsillusle 
moet fyn en vers igtlg hanteer 

A.B.K.K. SLAAN NUWE 
RIGTING IN 

.,Musicmakers". .,Dreamers of 
dreams". Die egte kunstenaar 
loop in die son van sy oortui
glng - skaamteloos en eerllk. 
Hy droom, verlang en lewe vir 
sy volk. Dlkwels eensaam - 'n 
profeet sander hoarders. Maar 
hy Is vreemd, 'n ondlng byna -
omdat hy met altyd grater drif 
lets groter probeer maak . AI di.;! 
dran ge en begeertes, die 1-, ehr.et
l i! van 'n enkele mens se nieti
g£ lewe voor God, wil by vere
wig in die woord - onvergank
lik vasle; hierin moet tyd Pn 
ewigheld g evlnd word. 

In 'n verklaring wat onlangs deur die voorsitter van 
A.B.K.K. uitgereik is, word 'n nowe benadering t.o.v. die nit-

word. voering van die pligte van die A.B.K.K. aa.ngekondig. Dit is 
DIE PER 

Nietemin wa s dit een van d ie 
beter plaaslike rolprente. Bemoe
dlgende tekens soos die aanpak 
van dram atiese oomblikke en 
grater , lntelligenter, dleper 
draa iboek e, laat d ie verwagtlng 
va n 'n h~r vlak in die toekoms. 

die gevolg van die venneerdeirng en uitbreiding van die werk
saamhede van die A.B.K.K. 

Studie gemaak 
van hoelui 

3,000 Mense uit die boonste lae 
van die Suld-Afrikaanse bevol
klng sal In 1967 en 1968 onder
vra word In 'n d i•apgaande stu
die van die Suid-Afrikaanse hoe
lui. 

Die stud ie, wat onderneem sal 
word deur dr. W . van der Mer
we van die Rhodes Unive rsitelt , 
Is daar<>p gemik om die v erband 
tussen mag, invloed en s tatus 
onder vooraanstaandes aan te 
dul. 
Hleruit sal moontlik voorspel
llngs oor toekomstige ontwikke
llngs In Suid-Afrika gemaak kan 
word. 

SANSPA 

Die aktlwiteite van die bestuur 
sal voortaan be rus op 'n bclcid 
van desentrallsasie. Daar sal ge
brulk gemaak word van perso
ne ult die massa met die nodlge 
belangstelllng In die bedrywlg
hede van die A.B.K.K. Die ko
mltees staan onder dlrekte ver
antwoordellkheld van ' n Dagbe
stuurslld van die A.B .K .K. en 
noue kontak word onderling be
waar. 

Een van die komltees sal 'n 
kom!tee vlr Interkoshulsvaria 
wees wat verantwoardellk sal 
wees vi r 'n reeks van kunskon
serte op in terkoshuisbasis. 
Daar Is voorts verklaar dat 
daar tydens die volgende 
vergaderlng van die A.B.K.K . 
verdere beplanning van sulke 
k omitees sal plaasvind. 

EENHEIDSGEES 

Die A.B .K .K . sal sy bes d<>en 
om die beleid oak na sy onder
liggaa m uit t e brei aangesien die 
Volkspelelaer reeds met groat 
vrug van (lie stelsel gebrulk 

U het volop keuse 1n ons groot verskeidenheid 
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INSLEEP! 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
Koehuiabeatellings: 6039 

maak . Deur <lie loep~U~sing van 
die beleid word die lede van die 
verenigings en liggam•e geaktl
veer en word 'n eenheldsgees 
onder die betrokke deelnemers 
aangemoedig. Hierdeur verkry 
die massa oak die geleentheid 
om te sien watter mense daar In 
hul gel•edere is wat bekwaam Is 
om nulle op die besture en boer 
llg game te ve rteenwoordig, Is 
verklaar. 

PATETIES 

Die k wa s le-kunst enaar is d ie 
s iekteverskynsel. Hy k en d l<> 
waarde en reklame van .,anders
wees." Daarom buit by dit uit 
en die bree volksmassa ju ig ! 
Want saam met die kwasi-kuns-

,N a die huwellk !'' - 'n toto tydens 'n repetisie van ,Ons 
Dorp", wat van 29 Mei tot S .Junie in die Totiussaal o~evoer 
word. 

,BEAU GESTE'' BESTE HIER 
VRR.TOON 

.,Beau Geste", wat verlede week in die inryteater gedraai bet 
was ongetwyleld een van die beste films wat tot nog toe van
jaar in Potchefstroom vt!rtoon is. Guy Stockwell, Telle Sava.las 
en Doug McGiurd was die hootspelers. 

Die film was soos wat dit be- die mooi verhouding v a n twee 
doel was om te wees. N erens 
was daar 'n enkele hinderlik
held of onafge rondheid In 9pel 
en aanbieding nle. Robuust, ge
splerd, sander genade, met die 
ongetemperde woestynaon bo dlt 
alles. En tog, m et min emos ie , 
maar reg gebrulk, was dlt nle 
bloat 'n storie oor die Franse 
Vreemde Legloen nle. Daar was 
oak lets van wat die soldaat 
voel , ten spyte van soveel hard
held en gees'telike verweerdheid. 

Daar was altyd die genade
loosheid van soldaat-wees, die 
half swygsame stroefheld waar
in daar tog sekere mensllke 
vernalgens moes verberg word, 
sander dat dlt alles noodwendlg 
In sltuasies verbeeld is. En te 
mid de van al die bltterheid, al die 

broers. 
TREFKRAG 

AI kom net een m a n lew end 
uit die stryd, is dit geen spel 
van totale vergeefs heid nie. Vir 
hom wat lewe was da ar tog 'n 
doe! om voor t e !ewe. So m a k
lik kon hierdie film oak w ee r 
verval het in 'n s maaklose veg
tery wat die konflik tussen die 
karakters sou vers welg. Maar 
die teendeel is waar. Met fyn 
beplannlng bet die film nie s legs 
tegnles geslaag nie , maar met 
goele spel het dit In trefkrag 
selfs verbeter op die roman 
waarop dlt baseer. 

VIr blerdie film sal selfs d ie 
mees kritiese waarnemer waar
derlng moet he. 

C.J.S. 

tenaar is by slek - bang. Pate
tles-hulpelose mensles! Altyd b&
reld tot dlplomasl•a en konforma
sle. En In hlerdle wanhoplge 
rondgemaal, s~s donkles rand
orr. 'n drlnkbak, word die egte 
kunstenaar vertrap, word by op
geneem as lets soortgelyks en 
sy beeld verwrlng. Byna elke 
groat kunstenaar staatsman, fl
losoof ens., is of was vreemd In 
sy tyd - kyk maar na die ge
skledenls. 

GERAAS 
En vanda&'T Dis van~! Alt,'d 

sal dit 110 wees. Die croot pi'IUIII 
van die massa - die aanhouden
de geroep! Dle croot onbegrlp -
dlt ht~t norme &'eword. 18 dltT 
On&'elukkf&' boor mens ook &TO
tes opkllnk In dill p-..moett 
van stemme. 

Tussenln loop die kuns huog 
eu nors deur alles. En enkeles 
verstaan. Maar bulle is nle boog
moedig nle - eerder gemoedellk. 
En gllmlag soms. Want hloardle 
lewe bring oak ay vergoedlng. 
Elkeen by dit wat hy ken: die 
burger by die stlgtellke en patrlo
tlese : Ce111ers en Visser. Elkeen 
1-l sy s OOI' t. Om met Van Wyk 
Louw t e praal: .,elkeen dra -;y 
dop s oos 'n s ldlpad." 

PEUTERDINGETJIES 
Alles kom maar voart ult die 

eenvoudlge -an alledaagse. Krag
tens ons aard a.'! mensies wa.t 
daagliks moet eet en drink en 
liefhe en haat soms, wat ook 
die peuterdingetj les moet doen, 
Is daar sek e r erens 'n raakpunt 
- alles vloel uit die burgerllke. 
Maar, mis klen, eendag sal ons 
o u volkle groat wees en gllmlag. 
lntussen moet die ,.boys'" net 
stoat aan die kultuur!! Alles sal 
mos regkom ? Saamwerk. Dis 
juis d it wat alles gaan veronge
luk ! 

Die Sin en grootheld le vlr my 
In d verkennlng van die self, 
Om verder te kyk as vandag. 
Om roekeloos verantw~rdellk in 
die gemoedellke en gemaksugtige 
van elke dag jou bakens verder 
te plant, jou oe te stuur In rulm
tes en tyd. Altyd verder . . . 
AJtyd grater . . . 

Tydskril 
leemte 

P.H.R. 

.,Tyds kri! vir Letterkunde w!l 
die leemte tussen Standpunte en 
die a lgem en e populere tydskrlf 
v ul." So het mnr. Coenie Ru
dolph, redakteur van dt.e tyd
skrif, onla ngs op die P .U. gese 
waa r bela ngstellendes toegellg is 
oar d ie werksaamhede van die 
Alrikaa nse Skrywerskring. 

Mnr. Rudolph het voorts op 'n 
vraag verduldellk hoe ' n .,on
vers taa nbare" gedlg waardeer 
moet w ord . ..Dit moet deel word 
van m ens se senuweestelsel. J y 
moet gewoond word daaraan. 
Die roes bv. op 'n ou vragmotor 
is nie moo! In die verbygaan 
nle. Dlt word mooi hoe meer jy 
daarna kyk." 

VORMS 
Mnr. Rudolph bet daarop ge

wys dat die P .U. se Letterkundi
ge Verenig ing ee rsdaags vorms 
beskikbaar sal he w aarmee s tu
dente op Tydskrlf v ir Letterkun
de t een s legs Rl.OO per jaar sal 
kan inteken. 

POKERS PEL 
Bordjies met die bewoording 

,.Geen kaa rtspele toegelaat In 
die kafeterla" Is in die kafeterla 
van die Witwatersrandse lJniver
s iteit aangebrlng. Hierdle stap 
volg op 'n pokerspel In die ka
foaterla waarln 'n jong man, wat 
nie ~n student is nle, na be..,,·e· 
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Verlore'? 
rlo6T 

W AT DINK STLTDENTE VAN 
DAMES OP FIETSE? 

deur CUPIDO 
D~ al my slepers. Ek Is bly 

om te sien dat die manne begin 
beset bet dat 'n mens nie bier
die koue winter alleen sal kan 
tro~r nle. Ek hoop die groeple 
w~~ot nog alleenlppend Is gaan 
bulle voorbeeld volg want dan 
!lal 0.11!1 110mmer 'n ,warm"' win· 
ter h~. 

DELF 
Die lang naweek het 'n paar 

van ons gaan delf en Is daar 
nle drie pragtige diamante ge" 
vlnd ole. Hartlik geluk aan die 
volgende pare : Schutte Venter 
en Marthie ' Venter, {sy slen 
blykbaar nie kans• vir 'n andcr 
van nie), Fanus Heysteck en 
Susan van Rooy, {hun~ se glo 
dat bulle geen probleem met 
meubels sal he nie) en Johan 
Roos en Anetha Botha. Dlt wll 
mos vir my voorkom of die 
dames van Klawerhof nie op 
bulle laat \vag nie. Dit ,.blink" 
en ,.skitter" so as ·n mens In 
die gange loop. 

HELP 
Ockle Bosch se glo dat by dit 

rcgtig aangenaam vind om so 
.,gereeld" •vir Yolanda Jordaan 
met Chemie te help. Sy verstaan 
dit glo baie beter as hy dit aan 
haar verduidelik. 'n Sterk mag
neet trek vir Rennie du Plessis 
na Oosterhof. Dit Is natuurlik 
niemand anders as Kotie Ros
souw nle. Jan Lombard en An
dre de Wet het besluit om weer 
bulle ou vriendskapsbande to< 
hernu. Andre was glo so opgc
wonde dat sy vir nle minder a!' 

vier dae lanl{ siel{ in die bnd 

was. 
STOEI 

Albert du Plessis kom 1~ ook 
weer gereeld besoek by Ansi~ 

Koole at. Net jammer 'n n••· 
week Is so kort ne Albert? .Jan 
Pretorlus se dat hy met Mari•~

tjie va.n der Merwe sleep e11 
glad .nle van plan ls om met 
baar te stoel nle. 

•LEWENDIG 
Heimat het soos vroeere jare 

dlt> geval was, weer "n lewendlge 
balangstelllng In Thaba Jah bP· 
gin toon. Flip Naude gaan kui
er graag by Christine Ventar, 
Jaap de la Port by Elize Rad
man en Tlnus Grobler by Jea
nette Mengel. Ons <;al . glad nle 
verbaas wees as hierdie twee 
koshuise nou weekliks 'n inter
tee hou nie. 'n Man moet mos 
'n rede soek om gereeld besoek 
by 'n sekere koshuis af te le. 

ASTERS 
Soms wonder ons wat het som

mlge van ons asters teen die 
manne op die Puk. Riekes Kru
ger se dat die Tokkelokke op 
Tuks en vera! Jakkle Swanepoel 
bale oullker is as hlerdle by 
ons. Magda Brummer gee weer 
voorkeur aan 'n soldaat as dit 
Johan van Rooyen is. Dit Is 
vera! ons verpleegsters wat He
wer op ander plekke sleep. Ons 
dink nog aan Rachelle von Mol
tltz wat bale van Johan Krlel 
hou en Marita Oelofse wat dink 
dat Lukas Pretorius sommer 
bale oullk is. 

GO'U-GOU 
Pierre Joubert en Erna Arnold 

gaan ,swot" glo graag saam In 
die ,bib." Net rou·g'OU nor 'n 
paar slepers noem wat se dat 
hulle al lankal moes verskyn 
het.: Dawld van der Linde en 
Elsa Traut, Plet van :-der Linde 

,.FIETSE ... o nee! Dit mag wei mooi ·en tipies wees, maar mense ek weet darem niel" Dlt 
was die algemene mening van sommige van die P.U.-dames. En wat se die mans? 

en Amanda Joubert. (Dit lyk Mnr. Hans van Zyl, 'n oud-ingeburgerde op die P.U. is KAT 
my as een Van der Linde be- van mening dat 'n dame wel mooi kan lyk op 'n fiets as sy Mnr. Arrie de Raadt het die 

gin sleep dan sien almal hoe by net wegbly van die imini-rokkies af. •n Student bet eintlik nog kat goed uit die boom gekyk _ 

dit geniet), Mossie Mostert en nooit waardigheid gehad nie en daarom is dit nie onvanpas nie. en toe met 'n bree gllmlag gese 
Marina van der Merwe, Dawle. ,van een ding is ek seker. As 
van der Me~e en Ina Pienaar, Hy se ook dat by eintlik simpatie met die dames op p. U. bet, sy op 'n flets vel"!by jaag Is sy 
Gert Lategan en nanette Nie- want as bulle nie na bulle fietse gryp nie, hoe sal bulle dan gou verby en slen •ek haar nle 

hau.s, Koos Prlnsloo en ·Mentje maak 't goed raak nie, maar as sy loop 
Groothot en Koos Bester en Ne- :Mej. T. Kolver {Oos~erhof) met meer respek na die dames ···wei dan kan ek haar goed 
lie van Wyk. dink dis net eenvoudlg aaklig! kyk as hulle hulself as sulks bekyk!" 

'Ek moet alweer totsiens se. Dit pas nie by universlteits-dames gedra. --------

Le_k_k_e_r_s_Ie_e_p_t_ot_v_o_lg_e_n_d_e_k_e_e_r. __ n_i_e_e_n_ d_i·_e _m_a_n_s_s_a_l_der_._in_l_t_lef MOOI Student beboef 

Prof. S. J. Preller, huisvader van Over 
erewag by die vlaghysingsplegtigheid 
l" -.shuis plaasgevind bet. 

Redakteur moes 
bedank 

Die redakteur van die studcn
teblad .,Ons Leven" aan die Uni
versitelt van Leuven moes b e
dank omdat hy 'n artikel gepub
liseer het wa11.rin die Christelike 
etiek aangeval word. 

Na aanleiding daarvan het die 
nuwe redakteur 'n artikel ge
plaas waarin hy 'n pleidooi !ewer 
vir die vryheid van die pers en 
die vryn~id van die gewete. 

-"'. 

de Voor inspekteer die 
wat Saterdag by die 

Foto: I. Bekker 

Mnr. Dries du Pl~oy, dink dis 
heeltemal mooi! Solank bulle 
net met die nou rompe van die 
fietse afbly is die wereld res. 
Hy se voorts ook dat dit van 
'r. dames afhang hoe sy op 'n 
fiets lyk. Dit Is moeillk vir 'n 
dame om vroulik op 'n fi·ats te 
lyk, maar as sy dit in die alle
daagse lewe is , sal 'n fiets aan 
haar voorkoms niks verander 
nie. 

TRADI~lE 

Mej. B. Lombard {Oost.erhof) 
is bale seker oor die saak. Op 
Potchefstroom sal dit nooit on
vroulik wees nie. ,,Dis dan 'n 
tradisie bier! In Pretoria sal die 
stelling wei waar wees, maar 
hier? N~e beslis nie." In elk ge
val is die busdiens so ongereeld 
dat 'n mens vee! eerdE-r op 'n 
fiets klim." 

Q. H . Susman {20) 'n Johan
nesburgse student, moes onlangs 
' n skulderkenning van RlO be
laal omdat hy by die Intervarsi
ty tussen Wits en Tukkles 'n 
Vf.rkeersbeampte se pet van sy 
kop af gegryp . bet. ,TCYe hy 
voorheen voor die. hof verskyn 
het, is getuig dat die pet na 
die Intervarsity teruggevind is, 
maar Susman is nogtans van 1 
nm. tot · 7 nm. aangehou voordat 
borgtog van RlOO vasgestel is . 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 
BOEKE 

SKRYFBEHOEFTES 

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee en die Suid-Afrikaanse Lugdiens 
bied die volgende aantreklike loopbane aan gegradueerdes: 

ASSISTENT -INGENIEUR: 

Salarisskaal: 

R3,000 X 150 - R3,300 X 300 - R3,900 X 150 - R4,650 per jaar. 

Indien in besit van · Aanvangsalaris: 

B.Sc. Ing ................. .. 

B.Sc. B. Ing. of M.Sc. Ing . ...... _ .......... ....................... . 

M. Ing. , Ph.D. of D.Sc . .. , ........................... -............................................ .. 

KLERK. GRAAD n. 
Salarissk;aal: 

R3,000 p .j. 

R3,150 p .j. 

R3,300 p .j. 

R975 - R1,050 X 150 Rl,BOO - R2; I 00 - R2,250 R2,400 p.i. 

lndien in besit van 

St. X-sertifikaat ...... 

Aanvangsalaris. 

Baccalaureusgraad wat 'n minimum studietydperk van drie 
jaar vereis 

Honneursgraad (of 'n gesertifiseerde verklaring dat die teore
tiese dee] van die magistergraad suksesvol voltooi is) 
of 'n baccalaureusgraad wat 'n minimum studie tyd-
perk van vier jaar vereis ...... 

Magis~ergraad ...... 

Doktorsgraad ............ ................ .. 

R1,200 p .j. 

Rl ,BOO p.j. 

R2,100 p .j. 

R2,250 p .j. 

R2,400 p .j. :·nle pyltjle op die foto dui die 

Polisieklop]· ag jplek op 'n lysle voor die boonste 
verdieplng van Over de Voor Nader besonderhede kan van die 

Hoofbestuurder, 
Spoorweghoofkantoor, 
Johannesburg, 

Die Soslallstlese Drlltse · · St~ aim vli.nwlla.r 'eeJl 'Van die lnwo-
dente-Federasie het geprotesteer - ners, mnr. johan Llgthelm, ver-
teen 'n polisieklopjag op hulle lede Maandagmlddag g"eval bet. 
kantore in . Berlyn-dlstrik. Die Mnr. Llgthelm is In die Klerks-
rede vir die '])Olisieoptrede was 'n dorp.se bospitaal opgeneem met 
lasteraksle wat aangevra is deur 'n g"ebreekte regterarm, JIUlar Is 
"'" ~•nfoQQnP<> VAn die Universi- Vrvdal!'mlddal!' weer ontslaan. 

verkry word. 



' 

Dawie Smith. in aksie-

P. U .-TE~NNIS S.O·RG VIR 
VERRAS.SINGS 

Vyf van die ses lede van die manstennisspan wat onlangs 
aangewys is om Potchefstroom op Ellispark te gaan verteen
woordig, is Pnkke, wat weereens bewys hoe hoog die P.U. in 
tenniskringe aangeskrewe staan. 

Die spelers is Dawie Smith, 
Nlco Botba· en Piet Mitchell ter· 
wyl Christo van der Walt en 
Pleter van der Walt reserwes is. 
Die vlerde spanspeler 
Gum de Wet. 

is mnr. 

Woensdag 24 Mel waarna al die 
klublede na. 'n gesellighheid ult
genooi sal word. Aan die wen
ners sal by die geleentheld 'n 

prys oorhandig word. 

DI·E WAPAO WOENS~AG 2-i MEl ·1967 

,,NUWE'' SPAN KLOP 
JAN KEMPitORP 

'n puK-span wat beeltemal anders gelYk het as gewoonlik, bet die naweek ·op Jan Kemp
dorp teen die plaaslike span g:espeel· Die span se veranderde voorkoms is te wyte Jlal;l 

die feit dat baie van die gereelde spelers onttrek bet. 

Sollllllel' van die afskop af was daar moeillkheid vir die 
Po.kke en kort na die begin bet die Jan Kempers 'n onvervyfde 
drie hehaal. Die Pokke bet egter Die geskrik nie en, getron 
aan bulle v~ornemens, egte stndenterugby gcspeel. Kort hier
na is blJ)le dan ook beloon met 'n d.rle deur Thys Redelinghuys 
wat beelagter Piet Brower pragtig vervyf bet. Telling: 5--S. 

Die twee spanne was min of 
meer ewe sterk en die Jan Kem
pers, onder kaptein Dennis Vor
ster agsteman van Griekwas het 
die Pukke somtyds laat sweet. 
Rustyd bet aangebreek met die 
telling op 8--6, nadat B. van 
Wyk vir Jan Kemp met 'n 
skepdoel geslaag bet, en heelag
ter Bruwer van Pukke bet nog 
drie punte bygevoeg met 'n 
strafskop. 

BONTSTAAN 
Die Pukke moes nou die Sul

dellke doellyn .verdedlg en die 
Puk-voorspelers moes lellk bont
staan om die swaarder teenstan-

ders In toom te hou. Hoewel die 
Unlverslteit se agterlyn in die 
tweede helfte gesukkel het, en 
die spel 'n bietjie stadiger ge
word bet, is die skare, wat 
sommer gou vir die Pukke ge
skree bet, n·ie teleurgestel nie. 

PRAGDRIE 

Die Pukke wat gees soos mln 
aan die dag gele bet, wen dua 
hterdie wedstryd wa.t In cUe 
egte stndente-tradlsle afcesiJeel 
is met U--12, ondauks die felt 
da.t agt van die apelers vl:r cUe 
eerste keer sa.amgespeel bet. 

Studente kap en 
· rekord spat 

Die jongste bultengewone we
reldrekord Is onlangs deur ln
genleurstudente van die Witwa
tersrandse Universltelt opgestel. 
TWee ou motors.. swelsapparate, 
voorbamers en selfs hande en 
voete is deur die twee spanne 
studente In die proses gebrulk. 
Die kragmetlng 1a as reklam• 
vir die jool bedoel. 

STELLING 

Nr. 1 

Althea van Loggerenberg, die 
Puk se nr. 1 dame is gekies as 
reserwe van diP damespan . 

DAMESHOKKIE WEN, MAAR . 

In die helfte Is punte vir die 
Jan Kempers aangeteken deur 
Holtzhausen en Schnetler wat 
elk 'n drie gedruk het. Die Puk
ke se ander punte het gekom 
toe Tbys Redelinghuys vir sy 
2de pragdrle oorgegaan bet. Kart 
hlerna het skrumskake) Jaap 
Malan om die skrum gebreek en 
gaan druk. Geen een van die 
drlee kon vervyf word nie. 

Twee spanne van agt studente 
elk bet elkeen }>y 'n motor 
s telling ingeneem. 

Die wedstryd bet onder dawe
applous van die groot me
studente-toeskouers, begin. 

Groot boogtepunte word ook 
verwag i.n die jaarlikse tennis· 
kampioenskappe wat nou vinnig 
sy elnde nader. 

VERRASSING 
Die grootste verrassing tot dus

ver Is die oorwlnning van Chris
to van der Walt oor Piet ·Mit
chell wat verlede jaar die kam
ploenskappe gebuit het. Christo 
het met 'n telling van 6/ 3, 4/ 6 ~n 
9/7 vir 'n bale spannende wed
stryd gesorg hoewel albei spe
lers nle hul beste vonn getoon 
het nl11. Plet skyn blykbaar bale 
ult oefening te wees. Dit bring 
Christo en Dawie in die flnaal 
te'enoor mekaar te staan. 

VERSLAP 
In die damesafdeling kan Ria 

Smlt onderskei w ord aangesien 
Althea van Loggerenberg 'n stel 
aan haar moes afstaan . Ria het 
goed begin maar bet ongelukkig 
later heeltemal verslap. Althea 
en Stella Venter sal bierdi e 
finale uitspook. 

FINALES 
Die finales vlnd plaas op 

Die Puk se naam is Saterdag op Otenparl< nogeens hoog 
gebou toe die eerste d.ameshokkiespau Strathvaal met 'u tel
ling van 4-2 geklop het. Die doele is geskiet deur Anna Ven
ter (2) en Martie Yssel (2). 

'n (}{Jeie kombinasie van die 
voor- en agterspelers bet 'n paar 
mooi bewegings tot gevolg ge
had. Die spel In die doelgebied 
is egter nag nie na wense nie. 

BREEI{ DEUR 
Opmerklik is die felt dat die 

Pukke bulle teenstanders tot 
rustyd kan vas'hou maar dat 
bulle opponente dan daarin slaag 
om deur te breek. Saterdag was 
dit weer eens die geval toe die 
rustyd-telling 2-0 in Puk se 
guns was en Strathvaal na die 
tyd twee doele kon aanteken. 

GEEN SAMESPEL 

Die tweedespan het met 2-1 
teen die van Pote V1lrloor. Die 
Puk se agterlyn het goed verde
dig maar dlt was duidelik dat 
daar geen samespel tussen die 
voorspelers was ni~. Dlt wU 
voorkom a.sof die spelers nog 
lank as "n span sal moet saam
oefen voordat bulle spel sal be
vredlg. 

HUIS RUS WEN 
WEER 

In 'n baie aanskoulike rugby
wedstryd het Huis Rus verlede 
Saterdag 'n welverdiende oar
winning van 24-3 oar Weermag 
behaal. 

Van die afskop af was dit 
duidelik dat Huis Rus, soos In 
al sy vorlge wedstryde, weer op 
pad was na 'n groat oorwinning. 
Hulle het aile afdelings van die 
spel oorheers en het by tye bril
jante bewegings van stapel ge
stuur. 

HARD 

Onder die agterspelers bet 
niemand beter gespeel as Dean 
Bas die regtervleuel van Huis 
Rus nie, terwyl Piet Scholtz en 
Alex van der Merwe bard ge
werk het onder die voorspelers. 

VRYSTAAT KLOP 
Hierdle span bet gees wa.t die 

eerstespan noolt ka.n droom om 
te he nle. Hulle oorwinnlngs is 
die bewys. 

J .C.S. 

Die onder 20-span van die Vrystaat bet verlede Saterdag 
op Oienpark daarin geslaag om die van Wes-Transvaal met 
18-0 te klop. 

FOUTE 
Hlerdie wedstryd het nie aan 

die verwagtinge voldoen nie. Die 
Vrystaters bet negatief gespeel 
en bulle punte aangeteken deur 
bul teen.standers se foute ult te 
bult. Hoewel Wes-Transvaal 
deurgaans bereid was om met 
hulle agterlyn te slaan, het bier
die bewegings skipbreuk gely 
weens ' n gebrek aan afronding. 

VASBERADE 
Wes-Transvaal se beelagter 

Llngevelder bet telkens verdedi
glng in aanval omgeskep en met 
vasberade lopies begin. Onge
lukkig moes by die veld met 
'n skouerbesering in die tweede 
heltte verlaat. 

VAART 
Die Vrystaatse vleuel Minnie 

het met sy vaart beindruk en 
hy was verantwoordelik vir 'n 
pragdrie onder die pale na 'n 

Die Wapad word gedruk deur 
Eldllna, Potchefstroom.. Ultge
_.,_, DIA Stndenteraad P.U. vir 

lopie ' van ongeveer veertig tree. 
Vrystaat se punte · is aangete

ken deur Schroder ( 'n strafskop 
en twee vervyfskoppe ), J. Ja
cobs en C. Minnie( 'n drie elk) . 

Die Wes-Transvaal-span het 
tlen Pukke ingeslult, waaronder 

- al die voorspelers. 

P. U .-landlopers .. . 
see vier 

Die P .U . bet Saterdag die span
kompetlsle in die landloopllga 
op Potchefstroom gewen. 

Die ultslag Is : 
Senior <n . myl) : 1. L. van 

Wyk en G. Muldner (P.U.'J - 37 
min. 31 sekondes. 3. F . Heystek 
(P.U.) 39 min. 36 sek.; 4. D. 
Geyser (Strathvaal) - 40 min. 
28 sek; M. Fereira (Weermag) 
- 41 min. 40 sek. 

Juniors ('5 myll : 1. G . van 
Eck (P,O.K.) - 2r; min. 27 sek.; 
2. M . Kruger (Weermag) - 26 
min. 56 sek.; 3. P . van der Mer
we (P .. O.K.); 4. W . van Zyl 
(P.U.). 

Dames (1.6 myl) : 1. M . So
mers, 9 min 9 sek.; 2. M. Eras
mus, 9 tp.ln. 24 sek. 

Die volgende Pukke Is ge
kies om Wes-Transva.al op 'n 
drfehoeklge landloopbyeenkoms 
op StUfonteln teen Oos-Transvaal 
en Noord-Transvaal te verteen
woordlg. 
Senlorspa.n: G. Muldner, Z. van 
Wljk en F. Heysteck. 
Junlorspan: W. van Zyl, T. van 

Mulder speel 
W.-Tvl. 

. 
VIr 

Die kaptein van die manshok

kieklub, mnr. Piet Mulder, is ge

kies as lid van die Wes-Trans

vaalse manehokkiespan. Hy speel 

a! verskeie jare in die P .U. se 

eerstespan . 

Die Wes-Transvaalse span neem 

van 2 tot 6 Junie aan 'n inter-

provinsiale 

land dee!. 

toernooi in Swazi-

rende 
nigte 

STUKKIES 
Ondanks spattende vonke en 

dlgte rookwalms bet die studen
te met koorsagtlge haas gewerk. 
Die motors bet vlnnlg van vorm 
verander en was na 'n ruk net 
stukkies metaal. (}{Ju was 'n 
nuwe wereldrekord ·daar - ~ 
minute 24 sekondes. 

Op 'n vraag wat die vorige 
wereldrekord was, bet 'n stu
dent varduldellk dat die paging 
'n p.u..- l wereldrekord is omdat 
dit nag nooit voorheen op so 'n 
wyse gedoen Is nle. 

' ' , ... ,.._.. • ._.n_•_n._..,_._,, ___ , ___ , __ _,,. __ ,.., __ , ___ ,.., __ , ___ , __ ,. __ ,,_,_•_• ___ 

1 I Ca~fud c/lll ode2 I 
i (EuMS.) BPK. ,~ 
! Tomstraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig -

Van ditjies en datjies 

en rokkies en frokkies, 

tot jassies en sokkies. 

~~~~~~~-~~~~...-..._..,u __ o._ __ , __ ,._ ___ ,, ___ ~--••-•••-•- r -•• 
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